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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui pengaruh dan hubungan dari 

perubahan atau pergerakan nilai tukar dan produk domestik bruto terhadap 

neraca perdagangan Indonesia tahun 2010-2017. 

Hasil penelitian ini secara umum tidak jauh berbeda dengan penelitian 

terdahulu atau sebelumnya, meskipun terdapat hasil yang masih menunjukkan 

kesamaan dalam variabel bebas yang digunakan, akan tetapi berdasarkan uji 

statistik yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial nilai tukar berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan 

Indonesia tahun 2010-2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan mendorong terjadinya 

ekspor dan dapat mengakibatkan terjadinya surplus pada neraca 

perdagangan. Dengan demikian H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai tukar yang tinggi dapat mempengaruhi neraca perdagangan 

Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui secara parsial 

dimana produk domestik bruto berpengaruh secara negatif terhadap neraca 

perdagangan Indonesia tahun 2010-2017. Dengan demikian H2 diterima.
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Hal tersebut menunjukkan behwa semakin tinggi produk domestik bruto 

maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi dalam suatu negara yang 

menagkibatkan impor semakin tinggi yang mana Neraca Perdagangan 

akan mengalami defisit (negatif). 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan nilai 

tukar dan produk domestik bruto berpengaruh terhadap neraca 

perdagangan Indonesia tahun 2010-2017. Maka jika nilai tukar dan produk 

domestik bruto memberikan pengaruh yang positif maka akan diikuti 

pengaruh yang positif juga dari neraca perdagangan indonesia. Artinya 

semakin tinggi nilai tukar dan produk domestik bruto maka mempengaruhi 

pergerakan neraca perdagangan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka 

penulis selanjutnya menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu yang terkait dalam penelitian 

ini. Adapun saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk 

pengambilan kebijakan tentang perdagangan internasional dan 

perekonomian di Indonesia juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan untuk mencapai keseimbangan eksternal seperti memperbaiki 

sektor perdagangan melalui peningkatan daya saing dan kualitas produk 
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yang bisa meningkatkan ekspor dalam rangka mengoreksi defisit neraca 

perdagangan. Pemerintah diharapkan untuk lebih menjaga lagi nilai mata 

uang rupiah terhadap mata uang asing agar menciptakan iklim 

perekonomian yang stabil tanpa menimbulkan ketidak pastian akibat 

fluktuasi nilai mata uang. Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk 

melindungi para pelaku usaha kecil menengah dari serbuan produk asing 

yang sifatnya non migas untuk dapat bersaing produknya di dunia 

internasional yang mana produk lokal Indonesia yang mendunia akan 

mampu mendatangkan devisa yang pada akhirnya memperbaiki neraca 

perdagangan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/literature di 

perpustakaan IAIN Tulunggung sehingga dapat menambah wawasan 

kepada mahasiswa IAIN Tulungagung dalam hal yang berkaitan tentang 

neraca perdagangan Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak 

variabel yang sesuai teori yang mempengaruhi neraca perdagangan 

Indonesia seperti inflasi, suku bunga, investasi langsung luar negeri dan 

variabel-variabel makro lainnya sehingga dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih konkrit. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam 

penelitian ini yang menggunakan variabel penelitian yang sedikit. 


